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1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  
 

2) Godkendelse af referat fra september 2016 
Referatet blev godkendt.   

 
3) Sager til beslutning 

Dispensationssager 
Indstillingerne fra dispensationsudvalget blev fulgt.  

 
Meritsager 
Indstillingerne fra fagansvarlige blev fulgt. 
 

6)  Sager til beslutning/drøftelse/orientering 
 

Godkendelse af studieordningsændringer: 
 
Indstilling til studieordningsændringer, SN-møde 25. oktober 2016 

1. Indførelse af separat delprøve på metodedelen af K01 frem for som nu forudsætningsprøve. 
 

2. Præcisering af regler for eksamenssprog under generelle bestemmelser i alle studieordninger.  
Nuværende formulering: 
§ 5.14.1 Prøvesprog  
§ 5.14.1.1 Eksamen aflægges på dansk, med mindre andet er fastsat i fagbeskrivelsen for det enkelte fag 
under § 4. Hvis undervisningen er foregået på et fremmedsprog, kan eksamen aflægges på dette sprog. 
Eksamen kan endvidere aflægges på svensk eller norsk, med mindre det er en del af prøvens formål at 
demonstrere færdigheder i dansk. 
Ændres til:  
”§ 5.14.1 Prøvesprog  
§ 5.14.1.1 Eksamen aflægges på dansk, med mindre andet er fastsat i fagbeskrivelsen for det enkelte fag 
under § 4. Dog kan eksamen aflægges på engelsk, hvis det godkendes af den fagansvarlige. Hvis 
undervisningen er foregået på et fremmedsprog, skal eksamen aflægges på dette sprog. Eksamen kan 
endvidere aflægges på svensk eller norsk, med mindre det er en del af prøvens formål at demonstrere 
færdigheder på dansk.” 



Desuden tilføjelse til fagbeskrivelser i KA studieordningen vedr. K02 og K04: 
”Eksamen aflægges på dansk, med mindre andet er aftalt med fagansvarlig.” 
 

3. Der mangler angivelse af specialeomfang i KA-studieordningen. 
 
Tilføjelse: ”Det maksimale omfang af specialet er 80 normalsider ved 1, 2, 3 eller 4 studerende.” 
 
Ændringerne blev vedtaget. Skal dekangodkendes, forventet ikrafttrædelse primo 2017. 
  
 
7) Evt.  

 
MZR: Institutråd – ingen studerende i institutrådet, hvordan er processen? Institutrådet er et 
rådgivende organ, som har indflydelse på udvikling, organisering, økonomi og strategi på instituttet. 
Møde 2 gange årligt, 2 studerende. Valg i november 2016.  

 
RHB: Kontakt med dekan på TEK, vil gerne hjælpe med inspiration til oprustning af socialt studieliv. 
RHB og Benjamin følger op. Opsamling på næste SN-møde vedr. delpolitik for studiemiljø, som har 
været behandlet i 2016.  
 
RHB: Orienterede om kommende aftagerpanelsmøde, januar 2017. 

 
Næste møde i studienævnet finder sted tirsdag den 13. december kl. 13.00-15.00 i Lysningen stuen. Der 
er forudgående møde i dispensationsudvalget samme dag, samme sted kl. 11.30-12.30. 
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